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Provinciate Staten hebben op 23 juni 2017 unaniem besloten om een provinciate BurgertopIrTDrnBufg'të'tyrtjdMiseieitom op die manier te realiseren dat burgers direct bij provinciale hpsluliigrming worden betrokken. Inzet is om een
duurzaam platform te creëren voor burgers om mee te denken en mee te praten in de besluitvorming over de
regionale Limburgse agenda. Provinciale Staten willen met dit experiment de betrokkenheid van de burgers
optimaliseren en daarmee invloed en resultaat voor de burger bereiken, en op die wijze een bijdrage leveren aan
gewenste bestuurlijke vernieuwing van de democratie.

Omschrijving
Burgertop Limburg is een proces. Het betreft een continue dialoog met burgers op onderwerpen waar zij ook invloed
op kunnen uitoefenen. De cyclus bevat drie onderdelen: het voortraject van de Publieke Raadpleging (A), de fysieke
Burgertop voor de inhoudelijke verbinding (B) en de onderlinge discussie met de burgers en de inhoudelijke
verdiepingsslag tot concrete adviezen aan Provinciale Staten in de Burgertoppanels (C).
Schematisch:
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Publieke raadpleging
• Ophalen b selectie thema’s
• Toetsing uitgewerkte projecten
burgertoppanel en samenleving.

februari-september 2019

november 2018 - januari 2019
f

Burgertoppanels
• Uitweken van een thema in
concrete adviezen en
projecten.

Fysieke Burgertop
• Verdieping thema's met
oplossingsrichtingen

Lopende pilot Burgertop Limburg 2018: samenspel van publieke raadpleging, Fysieke Burgertop en Burgertoppanels

Limburgs
Parlement

provincie limburg

Fasering Burgertop Limburg
De Burgertop Limburg kent 2 fasen van circa 2 jaar:
Fase 1 (november 2017 - januari 2019)
Betreft een publieke raadpleging (opbrengst: 4.555 respondenten) en communicatie met de burgers over de agenda
van de Limburgers, alsmede drie fysieke regionale bijeenkomsten verspreid over Limburg, waarbij de burgers
gezamenlijk tot specifieke inhoudelijke thema's zijn gekomen en er zes inhoudelijke Burgertoppanels zijn gevormd:
'nieuwe overheid', ‘digitale sprong in de toekomst', 'milieubewust ondernemen', 'kwaliteit van leven', 'veiligheid' en
'werkgelegenheid'.
Fase 2 (februari 2019 - november 2019)
Betreft enerzijds de presentatie en aanbieding aan Provinciale Staten van de inhoudelijke adviezendie door zes burgertoppanels zijn opgesteld. Provinciale Staten beslissen hoe met de inhoudelijke adviezen zal worden omgegaan.
Anderzijds zal in deze fase een eindevaluatie van de pilot Burgertop Limburg 2018 plaatsvinden. Alle onderdelen van de
cyclus worden geëvalueerd.

Betrokken partners
Provinciale Staten

- aanjager / initiatiefnemer proces.

Organisatie comité (OC)

- uitvoering: Business Rebel, 2Tact. Toponderzoek en in le fase ook Barticipatiedotcom.

Raad van Advies

- adviserende orgaan, bestaand uit 2 Statenleden en 2 burgerleden volgen

VLG

- relatie tot 'toekomst lokale democratie'.

Griffie

- ondersteunende communicatie en voortgang richting PS.

het proces op afstand en verzorgen de verbinding met de politiek.

Rol van PS en GS
Provinciale Staten hebben zich unaniem gecommitteerd om de pilot Burgertop Limburg 2018 te faciliteren. Een plan
van aanpak is opgesteld. Het Organiserend Comité werkt vanuit deze kaders. De output, bestaand uit de agenda van de
Limburgers (fase 1) en onderliqqende beleidsadviezen voortkomend uit de Burgertoppanels (fase 2) worden voorgelegd
aan Provinciale Staten. Zij besluiten hoe met deze boodschappen van Limburgers om te gaan en bespreken in samen
spraak met Gedeputeerde Staten de optimalisatie van hun dagelijkse (volks vertegenwoordigende) rol.

Financiële aspecten
Fase 1 - € 100.000, excl. (unaniem Statenbesluit)
Fase 2 - € 140.000, excl. (unaniem Statenbesluit)

PS/GS-besluiten tot nu toe
23 juni 2017 Initiatiefvoorstel Statenlid van A. Berghorst unaniem aangenomen.
19 april 2018 Uitgewerkte plan van aanpak Burgertop Limburg aangeboden aan CdK Bovens als voorzitter van PS.
15 februari 2019 Het Limburgs parlement besluit extra budget beschikbaar te stellen voor het begeleiden van de zes

ingestelde Burgertoppanels voor zowel het ondersteunen van de Burgertoppanels in 2019, en voor onderzoek inclusief
evaluatie voor borging van het instrument Burgertop Limburg de komende jaren.

Wat gaat er spelen de komende 4 jaar / beslispunten korte termijn
De Raad van Advies, gevoed door OC / evaluatie Burgertop, komen in het najaar met een voorstel voor Provinciale
Staten met beslispunten van de inhoudelijke adviezen van de burgertoppanels. Daarnaast wordt eind dit jaar een ander
voorstel gedaan tot de wijze van borging de komende jaren om bestuurlijke vernieuwing tot stand te brengen.
Provinciale Staten besluiten over de wijze van follow up van de pilot Burgertop Limburg om o.a. daarmee bestuurlijke
vernieuwing in de nieuwe Statenperiode actief te kunnen oppakken.

Links, www.burgertopllmbufg2018.nl (schrijf in voor maandelijkse nieuwsbrief)

